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INFORMATIEBLAD AEDES 
INKOOPSAMENWERKING
Samen krijg je meer voor elkaar en ben je goedkoper uit dan ieder afzonderlijk. Denk daarbij niet alleen aan het 
samen inkopen van goederen of diensten. Het kan ook gaan om het ontwikkelen, bundelen en/of delen van 
informatie van corporaties zelf over inkoop- en contractmanagement, eigen expertise en eigen hulpmiddelen. 
Door op die manier slim samen te werken besparen corporaties kosten wat weer helpt om hun individuele 
bedrijfslasten zo laag mogelijk te houden. Aedes ondersteunt haar leden hierin en concentreert zich vooral op 
inkoopsamenwerking op landelijk niveau, als aanvulling op de inkoopsamenwerking die corporaties al zelf op 
regionaal niveau organiseren.

AANBOD

Vanuit het perspectief van de leden faciliteert Aedes in het professionaliseren van inkoop- en contractmanagement, 
in kostenbewustzijn, kostenreductie en efficiencyverhoging door: 

1. Ondersteuning te bieden bij het ontwikkelen, bundelen en/of delen van informatie van corporaties zelf over 
inkoop- en contractmanagement, eigen expertise en eigen hulpmiddelen. 

   Voorbeelden hiervan zijn:
 � Netwerk inkoop
 � Stappenplan naar een strategisch inkoopbeleid
 � Businessplan op 1A4 (Corporatiedoel door Inkoopdoen)
 � Schema professionaliseringsproces inkoop- en contractmanagement
 � Inkooppakketindeling voor woningcorporaties
 � Aedes Model Algemene Inkoopvoorwaarden
 � Inkoopmanagementscan en advies
 � Contractmanagementscan en advies
 � Woningcorporatie specifieke inkoop- en contractmanagement trainingen
 � Woningcorporaties specifieke inkoop- en contractmanagement tools (door en voor leden) zoals de Spend 

 Analyse (kwantitatief), inkoopscan (kwalitatief) en factuurscan (financieel)
 � Woningcorporaties specifieke inkoop- en contractmanagement cases (kopgroepen)
 � Adviseren per inkooppakket, inkooporganisatie, contractmanagement, inkoopsamenwerking en

 inkoopfunctie, bijvoorbeeld ook De Glazen Lift
 � Netwerkbijeenkomsten inkoop- en contractmanagement
 � (Regionale) kennissessies inkoop- en contractmanagement

2. Het aanbieden van expertsessies, onderzoek naar hoe inkoop- en contractmanagement effectiever en 
efficiënter ingezet kan worden binnen de corporatiebranche, benchmarken inkoopvolwassenheid en 
contractmanagement en het uitlichten van succesvolle regionale samenwerkingen op het gebied van 
inkoop1.

 

1 http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Regionale%20inkoopsamenwerking 

http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/aedes/vereniging/netwerken/inkoopplatform.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/stappenplan-naar-strategisch-inkoopbeleid.xml
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/inkoopsamenwerking/20151124-schema-professionaliseringsproces-inkoop-.pdf
http://www.aedes.nl/binaries/downloads/inkoopsamenwerking/20140806-standaard-inkooppakketindeling-aedes.pdf
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bouwen-en-energie/opdrachtgeverschap/bouwcontracten/nieuwe-versie-aedes-model-algemene-inkoopvoorwaard.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/gratis-inkoopmanagementscan-voor-woningcorporaties.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/gratis-contractmanagementscan.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/00-verzamelartikel-inkoop--en-contractmanagement.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/grip-op-inkoopkosten-met-de-nic-spend-analyse.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/grip-op-inkoopkosten-met-de-nic-spend-analyse.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/voordelige-ondersteuning-bij-inkoopproces.xml
http://www.aedes.nl/content/artikelen/bedrijfsvoering/inkoopsamenwerking/professionalisering-inkoop/korting-voor-leden--doorlichten-crediteurenadminis.xml
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INKOOPSAMENWERKING
AANBOD (VERVOLG)

Vanuit het perspectief van de leden faciliteert Aedes in het professionaliseren van inkoop- en contractmanagement, 
in kostenbewustzijn, kostenreductie en efficiencyverhoging door: 

3. Op landelijk niveau afspraken (financiële inkoopvoordelen) te maken met aanbieders van producten of 
diensten in de vorm van inkooppakketten. 

   Voorbeelden hiervan zijn: 
 � Adviesdiensten
 � Bedrijfskosten (facilitair)
 � Beheerdiensten
 � Energie
 � ICT en telecom
 � Marketing en communicatie
 � Materiaal en materieel (bouw)
 � Mobiliteit (wagenpark)
 � Opleidingen
 � Verzekeringen

INFORMATIE
In het dossier inkoopsamenwerking kunt u meer vinden over de bestaande en geplande inkoopsamenwerking in 
de corporatiesector. Inmiddels maakt 75% (samen goed voor 243 woningcorporaties) van de leden gebruik van 
1 of meer producten/diensten uit het aanbod van inkoopsamenwerking. Een flinke groei ten opzichte van 2013 
(35%), 2014 (40%) en 2015 (53%).

MEER INFORMATIE
Wilt u meer informatie over inkoopsamenwerking in de corporatiesector? Neem dan contact op met Rogier 
Fabels, Adviseur Inkoopsamenwerking bij Aedes:

 � Mobiel (06) 351 124 59
 � Algemeen  (088) 233 37 00
 � E-direct r.fabels@aedes.nl
 � E-algemeen inkoopsamenwerking@aedes.nl
 � Twitter @InkoopAedes

DOCUMENTATIE
 � Voor actuele informatie zie dossier Inkoopsamenwerking op Aedes.nl.

http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Adviesdiensten
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Bedrijfskosten (kantoorbenodigdheden)
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Beheerdiensten
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Energie
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#ICT en telecom
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Marketing en communicatie
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Materiaal en materieel (bouw)
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Mobiliteit (wagenpark)
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Opleidingen
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml#Verzekeringen
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml
mailto:r.fabels%40aedes.nl?subject=
mailto:inkoopsamenwerking%40aedes.nl?subject=
https://twitter.com/inkoopaedes
http://www.aedes.nl/content/dossiers/inkoopsamenwerking.xml

